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ASSUNTO:  Reserva Especial de Maputo e Parque Nacional do       
                              Zinave recebem animais da Gorongosa 
 
 
A Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) está a 

translocar do Parque Nacional da Gorongosa, para o Parque Nacional do 

Zinave, no distrito de Mabote na Província de Inhambane um total de 200 

pivas, 200 impalas e 50 facoceros. 

 

A actividade enquadra-se no programa de repovoamento das áreas de 

conservação, com vista a transformá-las em pólos de atracção do turísmo 

doméstico e internacional e de desenvolvimento das comunidades locais, 

através de oferta de postos de emprego. 

 

Depois do Parque Nacional do Zinave, o Parque Nacional da Gorongosa 

deverá ainda movimentar para a Reserva Especial de Maputo, um total de 200 

pivas e 50 facoceros.  

 

A translocação destes animais do Parque Nacional da Gorongosa é uma 

evidência da reposição extraordinária da vida animal naquela área de 

conservação que após a guerra civil, iniciou um plano de reabilitação e 

restauração das espécies representadas em muito menor número do que 

antes. 

 

O Parque Nacional do Zinave recebeu recentemente, numa cerimónia dirigida 

pelo Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, um 

total de 8 elefantes provenientes da Reserva de Maremani na vizinha África 



 

do Sul, com o financiamento do Peace Parks Foundation (PPF) parceiro que 

presta o apoio necessário para restaurar aquela área de conservação e dotá-

la de infraestruturas atractivas ao turismo. 

 

Para além dos 250 animais provenientes do Parque Nacional da Gorongosa, a 

Reserva Especial de Maputo irá igualmente receber do Sabié Sand Wildtuin 

na África do Sul 200 impalas e 30 hipopótamos e do Big Game Parks na 

Swazilândia um total de 55 zebras e igual número de antílopes, através do 

Projecto da Conservação da Biodiversidade, MozBio, financiado pelo Banco 

Mundial. 

 

 

Maputo, 15 de Outubro de 2016 
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